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ДО
Г-ЖА МИЛЕНА ОРЕШКОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Относно: Заседание на ОбССП, проведено на 02.06.2020г. в град
Разград.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОРЕШКОВА,
Прилагам редакция на текстове, които бяха обсъдени и приети по точка 1
от дневния ред на заседание на ОбССП в община Разград, проведено на
02.06.2020г.
В Раздел II, Отчет по изпълнение Стратегията за развитие на социалните
услуги за 2019 г. година по приоритетни направления, Приоритетно
направление 1: Превенция за деца и семейства в риск, след ЦОП – Разград,
преди „Създаване на Кризисен център …“, на стр.8, предлагам да се добави
текст
„През 2019г. е осъществена най-голямата частна инвестиция в
социалния сектор в община Разград. Сключен е договор за финансиране
ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост.
Направен е основен ремонт през 2019г. на сграда за кризисен център в община
Разград, общинска собственост, в изпълнение на инициатива на две
граждански организации. Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса
за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на
САЩ в България/NAVFAC (254 000 долара). СНЦ „Център за съзидателно
правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са автори на
проектното предложение и бенефициенти на ремонтираната сграда на бившата
здравна служба в селото (наематели с 10-годишни договори).
Извършен е ремонт и реконструкция на общински имот, масивна сграда
за социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП). Подменени и ремонтирани
са всички системи (електрическа, водоснабдителна, водопроводна); монтирана
е локална пречиствателна станция в двора; изграден е нов покрив; подменена е
дограмата, вратите; сменени са подовите настилки; оборудвани са изцяло нови
санитарни помещения на всеки един от трите етажа с тоалетна; създадени са
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условия за почивка на персонала; обособени са три спални помещения с баня и
тоалетна всяко на трети етаж; обособена е кухня с пералня с оборудване на
етаж трети. Подобрена е вертикалната планировка около сградата, като се
оформена градина с озеленяване и е монтирана беседка. Оформена е
обкръжаващата среда, като е изграден нов широк тротоар пред сградата и е
изградена рампа за хора с физически увреждания на западния вход.
Наблюдава се възходяща тенденция на заявили желание да бъдат
настанени в социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие
и трафик“ достатъчен брой потребители.
Целеви групи

2017г.

2018г.

2019г.

Деца до 18г., жертви на насилие

3

4

7

Лица, жертви на насилие

9

7

11

12

11

18

общо

От успешното осъществяване на проекта за кризисен център в село
Стражец (договор N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project) имат
интерес всички заинтересовани страни: Община Разград създава нова
социална услуга в общността и получава основно ремонтирана триетажна
сграда със социални функции, в изпълнение на Стратегия за развитие на
социалните услуги в община Разград, 2017-2021; Кметство в село Стражец
получава нова подобрена инфраструктура в сградата на бившата здравна
служба; СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа
на жени в село Стражец“ получават нови възможности за интегрирана подкрепа
на пострадали и извършители на домашно насилие; Местната общност
получава повече сигурност и възможности за социално включване за две
уязвими групи – пострадали и извършители на домашно насилие.“
В Раздел II, Отчет по изпълнение Стратегията за развитие на социалните
услуги за 2019 г. година по приоритетни направления, Приоритетно
направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на
уязвими групи и лица в неравностойно положение, след „Център за социална
рехабилитация и интеграция“, на стр.19, предлагам да се добави текст
„Разград е първият град в България с изграден междуинституционален
механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие и активна
работа за превенция на социалния феномен. Оказва се юридическа помощ и
психологическа подкрепа на пострадали от домашно насилие и се организират
консултативни срещи за преосмисляне и преодоляване на проблемното
поведение на извършители. В Консултативния център, управляван от Центъра
за съзидателно правосъдие в Разград, подкрепа на жертви и извършители на
домашно насилие оказват юристи, психолози и социални консултанти.
Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е
Комплекс от социални услуги за защита и превенция от домашно насилие за
целевите групи от община Разград, ориентирани към индивидуалните нужди на
потребителите. Консултативният център за домашно насилие в град Разград,
иновативна социална услуга в общността (СНЦ „Център за съзидателно
правосъдие“): Предоставя експертни и социални услуги на пострадали от
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домашно насилие и извършители на домашно насилие от община Разград;
Развива Специализирана служба за жертви на домашно насилие и
извършители на домашно насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5
и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие.
В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа,
безплатна правна помощ и юридическа подкрепа, безплатни индивидуални или
групови консултации с психолог, гореща телефонна линия за съвети и
консултации. Целеви групи: Лица, преживели домашно насилие, сексуално
насилие, трафик на хора. Капацитет: 40 човека.
През 2019 г. са издадени 37 съдебни решения за защита от домашно
насилие от Районен съд Разград,1 като 19 от решенията са насочили
пострадали и извършители на домашно насилие към специализирания
Консултативен център в град Разград.
Оказана е подкрепа на 53 пострадали от домашно насилие (от които 21
малолетни и непълнолетни) и 11 извършители на домашно насилие от община
Разград през 2019г. в Консултативен център по проблемите на домашното
насилие в Разград. По пол жертвите са 38 жени и 15 мъже. 9 мъже, 1 жена и 1
непълнолетен са извършители на семейно насилие. Във Възстановителна
програма за пострадали от домашно насилие се включени 11 семейства с деца,
като броят на пострадали деца е една трета (33%).
Извод: Може да се обобщи, че става все по-голяма необходимостта от
създаване на нови социални услуги за превенция на домашното насилие в
община Разград, в резултат на дейността на Консултативен център по
проблемите на домашното насилие, през последните над 10 години (20082019). Повод за това са увеличените случаи на домашно насилие, кризисните
ситуации и необходимостта от незабавна подкрепа на пострадалите.
Необходимо е професионалната работа на всички ангажирани с проблема да
бъде подсилена с възможност да незабавна защита на жертвите и техните
деца.“
Моля, не се притеснявайте да се свържете с мен при необходимост!
04.06.2020г.
Град Разград
С уважение:
Д-р Георги Милков
Изпълнителен директор

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в
общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на
превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Център за съзидателно правосъдие разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа.
Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата
на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която
участват над 65 неправителствени организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната
стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-).
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Информацията е получена с решение 14/23.04.2020г. на Главен секретар на ВСС, по заявление ВСС3711/07.04.2020г.
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